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Pchnięty nożem w klatkę piersiową?

Mieli tylko sortować, ale to było za mało

Próbował zapłacić i zakończyć temat

Okradł pracodawcę na 23 tys. zł

Tak tęskniła, że cel uświęcał środki

Na widok sąsiada dali nogę

Wpadli na pomysł jak mieć miedź

 W poprzednią niedzielę wieczorem z ul. Sienkiewicza pogotowie za-
brało rannego 41-latka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że męż-
czyzna doznał rany kłutej. Poważny stan pokrzywdzonego sprawił, że w 
pierwszej kolejności zajęto się ratowaniem jego życia. Policjanci oczekują, 
że po wydobrzeniu 41-latek złoży szczegółowe wyjaśnienia na temat oko-
liczności zdarzenia. Prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie.

 Kryminalni schwytali trzech mężczyzn podejrzanych o okradanie prze-
syłek kurierskich. Dwóch Ukraińców (32 i 33 lata) oraz Gruzin (37 lat) pra-
cowali w fi rmie zajmującej się dostarczaniem paczek. Podczas ich sortowa-
nia ukradli z przesyłek telefony o łącznej wartości 10 tys. zł. W miejscu za-
mieszkania delikwentów policjanci wykryli łącznie cztery skradzione ko-
mórki. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, przyznali się do popełnienia 
przestępstwa i dobrowolnie poddali karze.

 Funkcjonariusze z Piastowa, już po zmroku, na ul. Sowińskiego zatrzymali 
do kontroli kierowcę mercedesa. Mężczyzna – 39-letni Ukrainiec – miał aż 3,5 
promila alkoholu we krwi. W swej skromności przyznał się policjantom, że pił 
napoje wyskokowe i zaproponował im 100 zł łapówki za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. W odpowiedzi usłyszał, że jest zatrzymany. Po wytrzeźwie-
niu usłyszał dwa zarzuty, za próbę przekupstwa grozi mu do 8 lat więzienia.

 Jeden z pracowników raszyńskiej fi rmy „dorabiał” na boku okradając swo-
jego chlebodawcę. Poszkodowany zgłosił policji, że w ostatnim czasie z nale-
żącego do niego magazynu zniknęła chemia budowlana o wartości 23 tys. zł. 
Podejrzany pracownik został zatrzymany, ale nie on jedyny. Okazało się bo-
wiem, że do kradzieży 33-latka miał nakłaniać 43-letni mieszkaniec Radomska. 
Na terenie jego posesji kryminalni znaleźli skradzione materiały o wartości 12 
tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli u niego także 7 tys. zł. Podczas 
składania wyjaśnień 33-latek przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał  
się karze. Starszy z mężczyzn, któremu postawiono zarzut sprawstwa kierow-
niczego, nie przyznał się do niego. Teraz sprawą zajmie się sąd. 

 Kryminalni schwytali 18-latkę, podejrzaną o dokonanie trzech prze-
stępstw. Dziewczyna tłumaczyła, że złamała prawo, ponieważ chciała dotrzeć 
do chłopaka, który wyjechał z Grodziska Mazowieckiego. Delikwentka naj-
pierw koleżance z pracy ukradła z torebki kluczyki do mazdy. Wsiadła do auta, 
ale zdołała nim przejechać zaledwie kilkadziesiąt metrów, ponieważ w samo-
chodzie zadziałał system antykradzieżowy. Mimo tego niepowodzenia nie 
zrezygnowała z planów podróży. Kilka dni później będąc u znajomego babci, 
młoda kobieta po kryjomu zabrała mu kluczyki od opla i pojechała samocho-
dem do chłopaka. Poszkodowanemu ukradła także pieniądze z portfela. Auto 
już wróciło do właściciela. Za czyny, których dopuściła się 18-latka, grozi jej do 
5 lat więzienia.

 Gdyby nie czujny sąsiad, właściciel gospodarstwa straciłby sprzęt rolni-
czy. Mężczyzna zauważył, że po posesji za płotem kręcą się nieznane osoby. 
Na widok mężczyzny 23-letni złodziej i towarzysząca mu 31-letnia kobieta 
szybko wsiedli do samochodu i uciekli, a przygotowane do wywiezienia rze-
czy porzucili na podwórku. Informacje sąsiada pozwoliły na schwytanie wła-
mywaczy. Zarówno kobieta jak i mężczyzna przyznali się do zarzucanego im 
czynu. 31-latka dobrowolnie poddała się karze, w sprawie karanego wcze-
śniej za podobne przestępstwa mężczyzny decyzję podejmie sąd. Popeł-
nione przez nich przestępstwo zagrożone jest karą nawet 10 lat więzienia.

 Do skupu złomu zazwyczaj metale się przywozi, jednak w tym przypadku 
było inaczej. Kryminalni schwytali 4 mężczyzn w wieku od 17 do 26 lat, którzy z 
terenu jednej z grodziskich fi rm skupujących złom wynieśli 200 kilogramów mie-
dzi o wartości 5 tys. zł. Podejrzani usłyszeli zarzut wspólnego dokonania kradzieży, 
trzech z nich dobrowolnie poddało się karom. Jaki los czeka 26-latka, który działał 
w warunkach recydywy, zdecyduje sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Na majówkę, na Stawy Walczewskiego!
GRODZISK MAZOWIECKI Od najbliższej soboty będzie można popływać po Stawach Wal-
czewskiego i pograć w plażówkę. Więcej atrakcji zostanie oddanych po majówce
 Na kajakach, łódkach i rowerach 
wodnych po grodziskich zbiorni-
kach można było pływać już w ubie-
głym roku. Mariusz Smysło, dyrek-
tor grodziskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji informuje, że w zbliżają-
cym się sezonie zasady i ceny wy-
pożyczenia sprzętu się nie zmienią. 
Za kajak zapłacimy 8 zł za pierw-
szą godzinę (każda kolejna to 12 zł), 
a za pięcioosobową łódkę wiosło-
wą lub rower wodny – 10 zł. Posia-
dacze Grodziskiej Karty Mieszkań-
ca, Karty Dużej Rodziny, młodzież, 
studenci, emeryci, renciści i osoby 
niepełnosprawne mogą liczyć na 50 
proc. zniżki po okazaniu odpowied-
niego dokumentu. 
 W ostatnich dniach w północ-
nym stawie uruchomiono fontannę, 
w nocy podświetlaną, aby tryska-
ła wodą na kilka metrów. To kolejna 
atrakcja uprzyjemniająca pobyt nad 
stawami. Wokół trwają również na-
sadzenia roślinności. 
 Lubiący aktywność mogą korzy-
stać z boisk do piłki plażowej. Na-
stępne place do zabawy i ćwiczeń 
(siłownia i street workout) pojawią 
się jeszcze w maju oraz czerwcu. 
– Trwa ich montaż – tłumaczy Ma-
riusz Smysło. Niemal od nowa po-
wstaje także kąpielisko z piaszczy-

stą plażą, które cieszyło się w ubie-
głym roku dużą popularnością i po-
nownie zostanie oddane miłośni-
kom plażowania 23 czerwca. Wyko-
nawca miał za zadanie odmulenie i 
odpowiednie utwardzenie dna oraz 
wymianę piasku. W sezonie letnim 
nad bezpieczeństwem pływających 
będą czuwali ratownicy. Na miejscu 
otwarta zostanie także wypożyczal-
nia parasoli i leżaków. 

 Dzieci uwielbiające kąpiel w ple-
nerze będą miały tej wiosny jeszcze 
jeden powód do radości. Obok pły-
walni Wodnik 2000 przygotowa-
ny został wodny plac zabaw. Dyrek-
tor Smysło zapowiada, że zostanie 
uruchomiony jak tylko będzie temu 
sprzyjała pogoda. – Bo chodzi o naj-
młodsze dzieci – zaznacza.

PC

Łódki, kajaki i rowery wodne już wróciły na stawy. 
Czas rozpocząć sezon

Swoje obawy i nadzieje 
wyrażą w referendum
BARANÓW Rada gminy zdecydowała, że w niedzielę 17 czerwca mieszkańcy wypowiedzą się 
w  lokalnym głosowaniu w sprawie umiejscowienia Centralnego Portu Komunikacyjnego
 Głosujący znajdą na kartach 
dwa pytania: „Czy jesteś za lokali-
zacją Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego (CPK) w obszarze gmi-
ny Baranów?”, a także „Czy zga-
dzasz się na warunki rozliczeń za-
proponowane przez rząd w związ-
ku z budową Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego?” Wyniki głosowa-
nia nie będą wiążące dla władz pań-
stwa, ale być może opinia mieszkań-
ców zostanie wzięta pod uwagę. 

Traktujcie nas poważnie!
 W gminie Baranów rządowe pla-
ny wzbudziły duży niepokój. Miesz-
kańcy oraz lokalne władze do-
tychczasowe zapowiedzi dotyczą-
ce przede wszystkim kwestii finan-
sowych związanych z wykupem go-
spodarstw pod lotnisko uważają za 
mało konkretne. Mieszkańcy nie 
chcą zostać na lodzie. Dlatego po-
wołali stowarzyszenie Zanim Po-
wstanie Lotnisko, którego celem jest 
obrona interesów lokalnej społecz-
ności. Podczas nadzwyczajnej se-
sji rady gminy zwołanej w poprzed-
nią środę w remizie strażackiej w 
Kaskach, Wojciech Kornak, przed-
stawiciel organizacji wskazywał, 
że specustawa, która dotyczy przy-
gotowań do budowy  jest napisana 
„niechlujnie” i „na kolanie”, a lokal-
na społeczność gminy Baranów jest 
traktowana niepoważnie. Przedsta-
wił też żądania mieszkańców, którzy 
chcą jak najszybciej poznać szczegó-
łowe plany lokalizacji lotniska. Spo-
łeczność gminy domaga się również 
dłuższego, bo dwuletniego, okre-
su na wyprowadzkę z gospodarstwa 
zajętego pod CPK. Dodatkowo wła-
ściciele gruntów chcieliby poznać 
dokładne zasady wyceny nierucho-
mości, które mają być wykupione. 

Natomiast rolnikom w wieku przed-
emerytalnym zależy na uzyskaniu 
możliwości przejścia na wcześniej-
szą emeryturę, aby nie musieli „od 
zera” zaczynać pracy na roli w zu-
pełnie nowym miejscu. 

Pełnomocnik próbuje uspokajać
 Na uwagi licznych mieszkańców 
na sesji starał się odpowiadać Mar-
cel Kalinowski, przedstawiciel pełno-
mocnika rządu do spraw CPK. Infor-
mował, że specustawa nie jest jeszcze 
gotowa i podlega modyfikacjom. Za-
powiedział też, że ziemia pod lotni-
sko na zasadzie wykupu pozyskiwa-
na będzie do roku 2020. Dopiero je-
śli celowa spółka powołana do budo-
wy CPK nie dojdzie z którymś z wła-
ścicieli gruntów do porozumienia, 
nastąpią wywłaszczenia, aby można 
było wszcząć procedurę pozyskiwa-
nia pozwolenia na budowę lotniska. 
 Mikołaj Wild, pełnomocnik rzą-
du do spraw CPK, w liście skiero-

wanym przed sesją do samorządu 
Baranowa zapowiedział, że nie-
które uwagi zgłoszone przez wła-
dze gminy do  specustawy zosta-
ną uwzględnione (choćby te doty-
czące kwestii wcześniejszych eme-
rytur). Wyjaśnił również, że pod-
stawowym sposobem ustalania 
wartości nieruchomości wykupo-
wanych pod lotnisko będą nego-
cjacje pomiędzy stronami. Wła-
ściciele gospodarstw będą mieli 
możliwość również wybrać nieru-
chomość zamienną. 
 Zgodnie z planami rządu, Cen-
tralny Port Komunikacyjny ma 
przyjąć pierwsze samoloty za 9 lat. 
Inwestycja ma wygenerować 37 tys. 
miejsc pracy. W tym roku planowane 
jest zakończenie prac nad specusta-
wą, przygotowanie niezbędnej do-
kumentacji potrwa kolejne dwa lata, 
a budowa około siedmiu. 

Piotr Chmielewski

Pod lotnisko rząd musi pozyskać około 3 tys. hektarów ziemi 



3nr16 (716)/2018/W2 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Złowili ponad 140 kg ryb
MICHAŁOWICE W niedzielę na Smugu w Nowej Wsi odbyły się Mistrzostwa 
Klubu Wędkarskiego o puchar wójta gminy Michałowice. Zdobył go Jaro-
sław Darmetko, który złowił 9 dużych ryb o łącznej wadze ponad 23 kg

 W zawodach spławikowych wystartowało 20 zawodników, którzy wcze-
śniej – żeby było sprawiedliwie - losowali swoje stanowiska. Wszystkie złapa-
ne ryby po zakończeniu zawodów trafi ły z powrotem do wody. A tych było 
całkiem sporo. Na haczyk łapały się płocie, okonie, liny, jesiotry i karpie, z któ-
rych największy ważył 5,85 kg. Wędkarzy odwiedził oczywiście wójt Krzysz-
tof Grabka, który podziwiał złowione okazy oraz opowiedział o planach bu-
dowy strefy rekreacji w otoczeniu Smugu. Dokładnie o godz. 11 zakończono 
wędkowanie i przystąpiono do ważenia ryb, których złowiono łącznie pra-
wie 142 kg. Pierwsze miejsce w zawodach zdobył Jarosław Darmetko, który 
złowił 9 ryb o łącznej wadze 23,25 kg. Drugi był Andrzej Nowocień (10 ryb o 
łącznej wadze 20,90 kg), a trzeci – Grzegorz Bigosiński (9 ryb o łącznej wadze 
16,25 kg). Uroczystej dekoracji i wręczenia nagród dokonali wójt, sołtys No-
wej Wsi Marian Bośka, a także prezes i wiceprezes klubu wędkarza w Nowej 
Wsi - Krzysztof Grobelny i Grzegorz Sałkiewicz.

TW

Wszystkie złowione ryby trafiły z powrotem do stawu

Rowerem bezpiecznie w każdą stronę
PODKOWA LEŚNA Mieszkańcy Podkowy i wszyscy inni wielbiciele dwóch kółek już mogą 
się cieszyć. Miasto dostanie kolejne 1,5 mln zł na budowę nowych tras rowerowych

 Drogi dla jednośladów tym ra-
zem powstaną wzdłuż szosy woje-
wódzkiej nr 719 oraz al. Lipowej. 
Unijne dofinansowanie (sięgające 
80 proc. szacowanych kosztów in-
westycji) zostało przyznane Podko-
wie Leśnej w ramach partnerskie-
go projektu sześciu gmin: Podko-
wy, Żyrardowa, Michałowic, Mila-
nówka, Grodziska Mazowieckie-
go i Pruszkowa. Celem rozbudo-
wy sieci szlaków rowerowych jest 
zmniejszenie emisji spalin. Cho-
dzi bowiem o to, aby mieszkańcy 
wybierając się do pracy, szkoły, na 
pocztę, stację kolejową czy po za-
kupy chętniej korzystali z rowerów 
niż samochodów. Mają ich do tego 
przekonać kilometry bezpiecznych 
tras i tworzących jedną całość. 
 Nowa dotacja jest związana z 
drugim etapem rozbudowy sieci 
ścieżek. – W pierwszym etapie pozy-
skaliśmy 2,7 mln zł – informuje bur-
mistrz Artur Tusiński.
 Obecnie realizowany zakres bu-
dowy dróg dla bicykli obejmuje 
ścieżki na ul. Jeleniej, Dębowej, Ry-
siej, Żubrowej, wzdłuż torów War-
szawskiej Kolei Dojazdowej (po-
między stacjami Podkowa Głów-
na i Podkowa Zachodnia). – Część 
ścieżek zaprojektowanych zostało w 
pasach drogowych wyznaczonych 
jeszcze w planie Antoniego Jawor-
nickiego [projektanta układu urba-
nistycznego Podkowy – przyp. red.] 
w 1925 r. Pozostałe aktualnie realizo-
wane trasy odpowiadają na od daw-

na artykułowane potrzeby miesz-
kańców, dotyczące przemieszcza-
nia się wzdłuż torów WKD – mówi 
burmistrz. – Staraliśmy się jak naj-
mniej ingerować w zieleń, omijając 
grube drzewa.
 Co ważne, ścieżki zostaną 
oświetlone, wzdłuż nich planowany 

jest także montaż urządzeń rekre-
acyjnych i ewentualnie ławek. Obec-
nie prowadzona inwestycja ma się 
zakończyć w ciągu dwóch miesięcy. 
 W sumie, w ramach porozumie-
nie gmin, w okolicy powstanie 56 km 
dróg rowerowych. 

Nowe trasy mają zachęcić mieszkańców do korzystania z rowe-
rów w drodze do pracy, szkoły, czy stacji WKD (fot. blog A. Tusińskiego)

MICHAŁOWICE

Dotacje na wymianę pieców
 Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup 
pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo 
stałe (węgiel, drewno, koks). Więcej informacji pod numerem telefonu: tel. 
664 932 975;  (22) 350-91-74; (22) 350-91-18 oraz adresem e-mail: piece@
michalowice.pl. 

TW

RASZYN

Koncert muzyki etnicznej
 Już dziś (piątek 27 kwietnia) Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert mu-
zyki etnicznej w wykonaniu Mieko Miyazaki, Ngô Hồng Quang i Prabhu Edouard. 
Artyści zaprezentują szeroką paletę muzycznego dziedzictwa Wietnamu, którą za-
prezentują za pośrednictwem instrumentów z różnych stron świata. Początek o 
godz. 19. Zaproszenia na wydarzenie można odbierać od godz. 17.

TW

R E K L A M A

PC
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Ruszył Pruszkowski Rower Miejski
PRUSZKÓW Mieszkańcy Pruszkowa już mogą korzystać z miejskich rowerów, których jest 
w sumie 50. Jednoślady można wypożyczać w ośmiu stacjach. Dwie z nich  zasponso-
rowała fi rma MLP Group
 Właśnie rozpoczął się pierwszy 
pełny sezon Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego (PRM). Ubiegłorocz-
ny trwał raptem dwa miesiące i był 
tak naprawdę pilotażowy. - Cieszę 

się, że Pruszków na stałe dołącza 
do rodziny Nextbike. To już kolejne 
miasto w aglomeracji warszawskiej, 
w którym można wypożyczać nasze 
rowery – mówi Tomasz Wojtkie-
wicz, prezes Nextbike Polska, ope-
ratora PRM. Zastępca prezydenta 
Pruszkowa Michał Landowski do-
daje, że 8 stacji to dopiero począ-
tek. – Na przełomie czerwca i lip-
ca planujemy otwarcie kolejnych 4 
stacji – zapowiada wiceprezydent. 
– Mamy nadzieję, że liczba rowe-
rów miejskich w Pruszkowie doj-
dzie do 100. Kolejne stacje na proś-
bę mieszkańców zostaną otwarte w 
Malichach, na osiedlu Bolesława 
Prusa i w centrum miasta. 
 Na razie rowery można wypoży-
czać przy ul. Robotniczej, Planto-
wej, WKD Pruszków,  w parku Ma-
zowsze, a także przy Centrum Kul-
tury i Sportu, na Ostoi oraz przy 
siedzibach MLP Group. Z systemu 

może skorzystać każdy pełnoletni 
użytkownik (osoby w wieku 13-18 lat 
muszą mieć zgodę rodziców). Wy-
starczy zarejestrować się na stronie 
internetowej PruszkowskiRower.pl, 
przez terminal umiejscowiony przy 
każdej stacji lub infolinię i wnieść 10 
złotych opłaty inicjalnej, z której fi-
nansowane będą późniejsze wypo-
życzenia. W systemie nie muszą się 
rejestrować te osoby, które posiada-
ją już konto Nextbike założone w in-
nym systemie, np. w Warszawie, Mi-
chałowicach, Grodzisku Mazowiec-
kim, Łodzi, Poznaniu czy Berlinie. 
Mogą one z niego korzystać, wy-
pożyczając rower również w Prusz-
kowie. Pierwsze 20 minut każdego 

wypożyczenia jest zawsze bezpłat-
ne. Za czas do godziny zapłacimy 1 
zł, za drugą godzinę 3 zł, trzecią – 5 
złotych, a za każdą następną - po 7 
złotych. Aby wypożyczyć rower wy-
starczy wpisać na terminalu stacji 
swój numer telefonu i kod PIN, któ-
ry otrzymujemy podczas rejestracji 
oraz numer wypożyczanego rowe-
ru, a potem wypiąć rower z elektro-
zamka. Można również skorzystać z 
bezpłatnej aplikacji mobilnej Next-
bike. Nie wymaga ona każdorazo-
wego logowania w systemie. Wystar-
czy wpisać numer roweru lub zeska-
nować kod QR.
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Pierwsze 20 minut
każdego wypożyczenia 

jest bezpłatne

Ładniejsze płuca miasta
BRWINÓW  Gmina otrzymała ponad 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewitalizację parku miejskiego. Inwestycja ma zo-
stać wykonana do połowy 2021 roku

 Umowa na dofinansowanie zo-
stała zawarta kilka dni temu. W jej 
zakres wchodzą także zadania zro-
bione pod koniec ubiegłego roku, 
kiedy to w brwinowskim parku po-
wstała siłownia plenerowa, sza-

chownica o wymiarach 4×4 m oraz 
fontanna-pluskowisko (jej uroczy-
ste otwarcie ma odbyć się w najbliż-
szą niedzielę). Został też wybudo-
wany nowy plac zabaw z karuzelą, 
linarium, piramidą linową, obroto-
wą huśtawką oraz trampoliną. Te-
raz przyszła kolej na zagospodaro-
wanie zieleni. W tym roku ma zo-
stać przygotowana dokumenta-
cja projektowa ogrodu botanicz-
nego. Wykonawca, który zostanie 
wybrany w przetargu, będzie mu-
siał uporządkować istniejącą zie-
leń oraz wykonać nowe nasadze-
nia drzew, krzewów, pnączy, bylin 
i traw. Założy też trawniki i wyko-
na niezbędne prace pielęgnacyjne. 

W parku mają pojawić się kosze ga-
bionowe i elementy małej architektu-
ry w postaci ławek i koszy na śmieci, 
a także nowe alejki i oświetlenie. Na 
drzewach zawisną budki lęgowe dla 
ptaków i karmniki. Planowane obsa-
dzenie ekranów oddzielających teren 
kolejowy pnączami, pozwoli na uzy-
skanie efektu zielonej ściany i stworzy 
dodatkową barierę ochronną.

 Nie jest to pierwsza dotacja 
na rewitalizację miejskiego par-
ku. Wcześniej udało się uzyskać 
refundację kosztów inwestycji 
przeprowadzonej w 2013 roku. 
Wykonano wówczas remont 
głównego ciągu pieszego, zbudo-
wano nowy chodnik, oświetlenie 
i system monitoringu.

Zagospodarowanie 
zielonego serca miasta ma 

kosztować łącznie 5,7 mln zł

Rewitalizowany obszar ma powierzchnię około 5 ha

Ukrywał narkotyki 
za 0,5 mln zł
POWIAT PRUSZKOWSKI 7 kg amfetaminy, 2250 porcji kokainy oraz 170 
marihuany – to tylko część zakazanych substancji, które kryminalni 
znaleźli w mieszkaniu 36-latka z powiatu pruszkowskiego

 Policja nie podaje dokładnie, gdzie była „hurtownia” środków odurzających. 
Stołeczni funkcjonariusze zajmujący się walką z przestępczością narkotykową zo-
stali poinformowani, że w lokum mężczyzny może znajdować się duża ilość in-
teresujących ich substancji. Do tego – jak doniesiono stróżom prawa – ich posia-
dacz będzie próbował rozprowadzić posiadany towar.
 Policjanci najpierw na ulicy wylegitymowali obserwowanego Krzysztofa 
P., a później złożyli mu wizytę w mieszkaniu. W trakcie przeszukania znaleźli 
w pomieszczeniach susz roślinny (170 porcji marihuany), 2250 porcji kokainy, 
ponadto białą, zbryloną substancję (okazało się, że to 7 kg amfetaminy) oraz 
butelki z 1,6 litra płynu o intensywnym zapachu. Jak poinformowała policja, 
zasadowa ciecz to amfetamina w płynnej postaci, z której można uzyskać po-
nad 18 tys. „działek” białego proszku. Czarnorynkowa wartość znalezionych i 
zarekwirowanych narkotyków została oszacowana na prawie 500 tys. zł.
 W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie 36-latkowi został przedstawio-
ny zarzut przygotowania do wprowadzania do obrotu znacznych ilości środ-
ków odurzających i ich posiadanie. Na wniosek śledczych, sąd postanowił za-
trzymać mężczyznę w areszcie tymczasowym na trzy miesiące. Krzysztofowi 
P. grozi do 12 lat więzienia. 
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U Krzysztofa P. znaleziono kilka 
tysięcy „działek” narkotyków (fot. KSP)

Zasadzili drzewa 
z okazji Dnia Ziemi
PRUSZKÓW Tydzień temu w zabytkowej części parku Kościuszki prezydent 
Jan Starzyński oraz dzieci z miejskich szkół i przedszkoli sadzili drzewa

 Akcja miała związek z wypadającym w ubiegłą niedzielę Dniem Ziemi. Pre-
zydenci wspólnie z pracownikami wydziału ochrony środowiska rozdawali prze-
chodniom kwiaty i byliny, a dla najmłodszych przygotowali ekologiczne książecz-
ki. Tego dnia drzewa zostały posadzone także we wszystkich gminnych szkołach i 
przedszkolach, dzięki czemu dzieci uczyły się, że i one mogą coś zrobić dla ochro-
ny środowiska oraz wziąć osobiście udział w walce z globalnym ociepleniem. 
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MILANÓWEK

W Milanówku nie mówią „nie da się”
 Magistrat po raz szósty ogłosił przetarg  na wykonawcę miasteczka ru-
chu drogowego. Specjalny tor do nauki przepisów drogowych, w zmniej-
szonym rozmiarze imitujący prawdziwe warunki na jezdni, ma powstać 
obok Zespołu Szkół Gminnych nr 3. Niestety, do tej pory albo nie było chęt-
nych do dostarczenia i zamontowania toru do jazdy rowerem, albo mieli 
wygórowane oczekiwania cenowe. Jeśli tym razem przetarg zakończy się 
sukcesem, miasteczko zostanie oddane pod koniec  bieżącego roku.

PC 
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Wiceprezydent Michał Landowski 
rozdawał mieszkańcom kwiaty i byliny 
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Pięć godzin dla sportu i zdrowia
PODKOWA LEŚNA Trwają zapisy do jednej z najpopularniejszych i najciekawszych imprez 
sportowych w regionie. Szósta Podkowiańska Dycha odbędzie się równo za miesiąc

 Z roku na rok wydarzenie, które-
go głównym elementem jest bieg na 
10 km, rozwija się. W tej edycji orga-
nizatorzy zapowiadają niespotyka-
ną mnogość atrakcji. Podkowiańskie 
Towarzystwo Biegowe wsłuchało się 
również w uwagi dotychczasowych 
uczestników i dostosowało program 
do ich oczekiwań. 

Trasa w połowie zmieniona
 Przede wszystkim w połowie zo-
stanie zmieniona trasa miejsko-le-
śnego biegu głównego, zawodnicy 
poznają nowe rejony Podkowy Le-
śniej (m.in. ul. Bukową, Sosnową, 
Bluszczową i Parkową) oraz nowe 
dukty w Lesie Młochowskim. Pobie-
gną w większości po asfalcie i ubitej 
ziemi. Na trasie zostaną dla uczest-
ników przygotowane dwa punkty 
z wodą do picia. Nowością będzie 
dłuższy, bo liczący 5 km dystans dla 
miłośników nordic walking.  Tra-
sę o takiej samej długości pokonają 
uczestnicy Biegu Bez Barier, w któ-
rym wezmą udział osoby niepełno-
sprawne intelektualnie będące pod 
opieką Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Podkowie Leśnej. 
Tym biegiem Podkowiańskie Towa-
rzystwo Biegowe stara się łamać ba-
riery uprzedzeń społecznych.
 Jak podkreślają organizato-
rzy, tradycją Podkowiańskiej Dychy 
jest jej rodzinny charakter. Dlatego 
przygotowano także biegi wyłącz-
nie dla dzieci na 400 i 800 m, któ-
re rozegrane zostaną w Parku Miej-
skim. W tym samym miejscu na pięć 
godzin stanie Miasteczko Biego-
we z najróżniejszymi atrakcjami. W 
strefie „sport” 27 maja mali i duzi 
będą mogli popróbować sił w sied-
miu dyscyplinach: jeździe konnej, 
tenisie, karate, rowerach, łucznic-
twie, jeździe na rolkach oraz bad-
mintonie. Z kolei w sektorze pod na-
zwą „zdrowie” dorośli skorzystają z 
bezpłatnych porad specjalistów od 
zdrowego żywienia, fizjoterapeutów, 
masażystów i trenerów biegowych, a 
po biegu będzie dostępny masaż. W 
parku staną również stoiska „Expo 
Zdrowie”, przy których dowiemy się 
jak wpływa na nas właściwe odży-
wianie, ćwiczenia fizyczne, woda, 
światło słoneczne, powietrze i od-
poczynek. Tegoroczną Dychę patro-

natem objęła Krajowa Rada Fizjote-
rapeutów, której przedstawiciele po-
prowadzą profesjonalną rozgrzewkę 
i będą tłumaczyć biegaczom, jak po-
stępować, by nie ulec kontuzjom.

Wideoblog dla trenujących
 Dodatkowo, w ramach szóstej 
edycji imprezy odbędą się wydarze-
nia charytatywne i kulturalne. W 
Miasteczku odnajdziemy stanowisko 
Fundacji DKMS promującej daw-
stwo szpiku. Na miejscu będzie też 
można adoptować psa lub kota dzięki 
obecności przedstawicieli schroniska 
dla zwierząt z Milanówka. 

 Biegacze, którzy przybędą na 
imprezę z dziećmi, na czas zawo-
dów będą mogli pozostawić je pod 
opieką pań z Biblioteki Podko-
wiańskiej. Na miejscu nie zabrak-
nie też uciech dla ciała – czyli naj-
różniejszych specjałów kuchni. 
 Pakiet startowy kosztuje 39 zł. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.podkowianskady-
cha.pl. Tu także można się zapi-
sać i dzięki wideoblogowi Wojtka 
Staszewskiego dowiedzieć się, jak 
przygotować się do startu. 
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Organizatorzy podkreślają rodzinny charakter Dychy (fot. PTB)

Trwa modernizacja 
parku Anielin
PRUSZKÓW Po zimie ponownie ruszyły prace na terenie Anielina Za-
chodniego. Tydzień temu teren budowy został odgrodzony. W kierun-
ku al. Wojska Polskiego piesi mogą poruszać się ulicami Różaną oraz 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

 Modernizacja parku ma potrwać do końca listopada, dlatego mieszkańcy 
przez najbliższe miesiące muszą liczyć się z utrudnieniami. W parku powsta-
ną nowe strefy aktywności – m.in. tor dla wrotkarzy, ścianka wspinaczkowa, 
boiska do koszykówki i siatkówki czy zewnętrzna siłownia. Pomyślano także 
o amatorach tak egzotycznych dyscyplin jak parkour. Z myślą o nich mają po-
wstać różnego rodzaju murki i ścianki, które będzie można przeskakiwać. W 
parku pojawią się także scena, która będzie wykorzystywana w okresie let-
nim, nowe nasadzenia i elementy małej architektury.

TW

PODKOWA LEŚNA

Miasto pełne kultury
 Podkowa Leśna wydaje najwięcej na kulturę spośród gmin miejskich, w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca – wynika z rankingu opublikowanego 
przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy zestawienia 
opierali się na ofi cjalnych danych gmin i resortu fi nansów z lat 2015 i 2016. 
Wynika z nich, że miasto ogród na głowę wydawało w tym czasie 1022,37 
zł, co jest ósmym wynikiem w Polsce biorąc pod uwagę wszystkie gminy. Z 
okolicznych miast najbliżej Podkowy Leśnej jest Pruszków z wydatkami na 
kulturę wynoszącymi 882,02 zł na mieszkańca.
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GRODZISK MAZOWIECKI

Duży krok do budowy obwodnicy
 Przygotowania do budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazo-
wieckiego w końcu nabrały rumieńców. Po wielomiesięcznych perype-
tiach związanych z tzw. decyzją środowiskową, do wojewody mazowiec-
kiego dotarła pełna dokumentacja umożliwiająca mu wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jak tylko decyzja będzie gotowa 
(wojewoda ma na to trzy miesiące), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich będzie mógł ogłosić przetarg na budowę szosy. Obwodnica będzie li-
czyła 9 km i jej budowa potrwa około dwóch lat. Koszt inwestycji jest sza-
cowany na 160 mln zł. 
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BRWINÓW

Dowiozą niepełnosprawnych uczniów do szkół
 W budżecie gminy na ten rok zarezerwowano pół miliona złotych na 
dowożenie niepełnosprawnych uczniów do ośrodków szkolno-wychowaw-
czych oraz szkół specjalnych. Na terenie gminy mieszka 37 osób posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają oni przez 
cały rok szkolny na zajęcia z podstawy programowej do ośrodków szkol-
no-wychowawczych oraz szkół specjalnych w Brwinowie, Piastowie, Mila-
nówku, Grodzisku Maz., Piasecznie, Pruszkowie, Lesznie i Warszawie.  

TWRASZYN

Piękno wokół nas
 Urząd gminy, z inicjatywy wójta Andrzeja Zaręby, ogłosił konkurs na 
najładniejszy ogródek. Będzie on odbywał się w trzech kategoriach: naj-
piękniejszy ogródek przydomowy, nasza ulica to nasza wizytówka (doty-
czy pasów zieleni wzdłuż dróg i ulic) oraz zielona przestrzeń wokół domów 
jednorodzinnych. Na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody, które 
zostaną wręczone 27 sierpnia podczas gminnych dożynek.

TW
R E K L A M A
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Przybywa 
dróg dla rowerów
BRWINÓW Trwa budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie gmi-
ny. Projekt, którego realizacja ma zakończyć się za dwa lata, otrzymał 
4,8 mln zł unijnego dofi nansowania

 Rowerzyści mogą już korzystać z wybudowanych pod koniec ubiegłego 
roku tras pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Przejazd na odcinku od ul. Socha-
czewskiej do ul. Mszczonowskiej oraz wzdłuż ulicy Sochaczewskiej na odcin-
ku od ul. Przejazd do rowu melioracyjnego. Obecnie trwają prace przy bu-
dowie ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego w mieście na odcinku od 
ulicy Woydy w kierunku Kotowic. Ścieżka o szerokości 2 m będzie oddalona 
od jezdni i oddzielona pasem zieleni. Prace mają potrwać do końca czerwca. 
Ścieżka o długości 700 m powstanie także wzdłuż ulicy Granicznej. Mieszkań-
cy będą mogli korzystać z niej już we wrześniu. Ogłoszono też przetarg na 
przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wilsona 
i Sportowej w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z DW 719 do skrzyżo-
wania z ulicą Lilpopa oraz na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gmin-
nej z Brwinowa do Grudowa. Jeżeli uda się wybrać wykonawcę, prace zakoń-
czą się w połowie września.
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Pierwsza  gala sportu
NADARZYN We wtorek w Ruścu odbyła się I Gala Sportu Gminy Nadarzyn, podczas której 
wyróżniono młodych zawodników odnoszących sukcesy w ubiegłym roku. Sportow-
com, działaczom i trenerom osobiście gratulował wójt gminy, Dariusz Zwoliński

 Była to pierwsza taka impre-
za, mimo że Nadarzyn ma bogate 
sportowe tradycje, a jego zawodnicy 
od lat święcą triumfy także na are-

nach krajowych. Organizatorzy za-
dbali o godną oprawę uroczystości. 
Najpierw na aulę szkoły podstawo-
wej wkroczyła z przytupem chluba 
gminy – orkiestra dęta OSP Nada-
rzyn, która w tym roku obchodzi 
20-lecie istnienia. Nieco wcześniej 
można było zobaczyć dwa wideokli-
py, promujące gminę i przypomina-
jące jednocześnie postać zmarłego 
nagle, długoletniego wójta Janusza 
Grzyba. W ogóle trzeba przyznać, 
że podczas gali jego osoba była wie-
lokrotnie przypominana. Być może 
także dlatego, że wójt Grzyb sam w 
młodości uprawiał sport i był jego 
wielkim pasjonatem.

Docenili sukcesy młodzieży
 Galę poprowadził znany pre-
zenter telewizyjny Jacek Kawa-
lec, który poprosił na scenę wój-
ta Dariusza Zwolińskiego oraz 
nową dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu, która pełni swą funk-
cję od marca – Kamilę Klince-
wicz (wcześniej pracowała w GO-
S-ie jako księgowa). Po powitaniu 
zaproszonych gości, w tym byłych 
wybitnych sportowców, głos za-
brał wójt gminy. - Idea, aby zor-
ganizować gminną galę sportu 
zakiełkowała w mojej głowie rok 
remu – mówił Dariusz Zwoliński. 

- Teraz udało się ten pomysł wcie-
lić w życie. Możemy wyróżnić naj-
lepszych w 2017 roku sportowców, 
z czego jestem dumny. Sport uczy 
pracowitości, umiejętności poko-
nywania trudności, współdziała-
nia w grupie. Ale także potrzebu-
je motywacji. Wierzę, że nagrody, 
które otrzymacie, zmotywują was 
do dalszej, ciężkiej pracy. 
 Wyróżnionym sportowcom po-
gratulowała również dyrektor GOS, 
która specjalnie na galę przygoto-
wała krótki film, prezentujący in-
frastrukturę sportową Nadarzyna i 
sukcesy miejscowych klubów.

Uroczyste wręczenie medali
 Następnie wręczono medale i dy-
plomy najlepszym w ubiegłym roku 
sportowcom. Wśród nagrodzo-
nych znalazły się m.in. prowadzone 
przez Dariusza Zwolińskiego (wcze-
śniej jako trenera) młode siatkarki, 
które zdobyły w ubiegłym roku mi-

strzostwo Mazowsza, a także piłka-
rze, koszykarze, zawodnicy sportów 
walki czy tenisiści stołowi, bo wła-
śnie ta dyscyplina rozsławiła Nada-
rzyn w całym kraju. Sportowcom, 
oprócz wójta Zwolińskiego i dyrek-
tor GOS gratulowali także byli wy-
bitni zawodnicy w osobach tenisisty 
stołowego Leszka Kucharskiego czy 
siatkarki Dominiki Leśniewicz. Ar-
tystycznym przerywnikiem był wy-
stęp młodych tancerzy, którzy wy-
konali sambę i rumbę oraz wstaw-
ki muzyczne orkiestry dętej, która 
w pewnej chwili zaprezentowała na-
wet swoją wersję przeboju „Miłość 
w Zakopanem” Sławomira. Impre-
zę zwieńczył poczęstunek. Następ-
na gala sportu odbędzie się pewnie 
za rok, ponieważ wójt Dariusz Zwo-
liński zapowiedział, że formuła wrę-
czania wyróżnień najlepszym za-
wodnikom będzie kontynuowana.

 Jako pierwsze zostały uhonorowane młode siatkarki, 
prowadzone przez... trenera Dariusza Zwolińskiego

 „Wójt Janusz Grzyb był 
wielkim przyjacielem sportu. 

Jego dzieło będzie 
kontynuowane” 

Dariusz Zwoliński, 
wójt Nadarzyna

Dzień Flagi
POWIAT PRUSZKOWSKI W środę 2 maja z okazji Dnia Flagi  w parku Ko-
ściuszki odbędzie się II Powiatowy Bieg Flagi. W tym roku do pokona-
nia będzie dystans 1918 metrów dla uczczenia 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości
 Uroczystości z okazji Dnia Flagi rozpoczną się o godzinie 15 przed budyn-
kiem starostwa w Pruszkowie, gdzie odbędzie się uroczyste wciągnięcie fl a-
gi na maszt. Następnie uczestnicy przejdą do parku Kościuszki – tam około 
godz. 16 rozpocznie się bieg dzieci w wieku 3-6 lat na dystansie 100 metrów, 
o godz. 16.30 bieg dzieci w wieku 7-14 lat na dystansie 1918 metrów oraz o 
godz. 17.15 bieg młodzieży i dorosłych w wieku od 15 lat także na dystan-
sie 1918 metrów. Każdy z uczestników biegu na mecie otrzyma pamiątkowy 
medal, a pierwsza trójka z poszczególnych dystansów zostanie udekorowana 
złotym, srebrnym i brązowym krążkiem.
 Aby zarejestrować swój start w biegu należy wypełnić formularz zgłosze-
niowy. Można go pobrać na stronie internetowej powiatu i przesłać drogą 
mailową na adres: biegfl agi2018@powiat.pruszkow.pl lub złożyć osobiście w 
siedzibie starostwa w pokoju 405 (IV piętro). Dodatkowe zapisy będą prowa-
dzone od godziny 15.30 w dniu imprezy w namiocie powiatu pruszkowskie-
go obok sceny Młodzieżowego Domu Kultury. Tam wszyscy uczestnicy będą 
odbierać również numery startowe.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Tomasz Wojciuk
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

W dniach 30 kwietnia - 4 maja redakcja Kuriera Południowego będzie nieczynna, 
zapraszamy od 7 maja w godzinach 8:00-18:00

KOLEJNE WYDANIE KURIERA POŁUDNIOWEGO UKAŻE SIĘ 11 MAJA

DAM PRACĘ

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Poszukujemy kobiety do prowadzenia biura, wy-
kształcenie minimum średnie, znajomość pakietu of-
fice, sumienność i zaangażowanie. Praca na terenie 
Piaseczna w godzinach 8.00-15.00, tel. 602 692 964, 
607 230 418

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczycielkę. CV 
na: przedszkole@koala.com.pl

Serwis samochodowy w Gołkowie przyjmie od zaraz 
mechanika samochodowego, kogoś do obsługi ogu-
mienia oraz ucznia, tel. 22 757 41 18

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik, 
brukarz, tel. 607 811 727

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne. Zatrudnię 
pracowników, tel. 797 188 368

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie zatrudni 
Nauczycielkę Wych. Przedszkolnego. Atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia. Tel. 503 171 741

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra, wynagrodzenie wypłacane re-
gularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre zarobki.  Praca w Raszynie tel. 606 336 543 

Ogrodników, mile widziana  umiejętność układania 
kostki brukowej, tel. 698 698 839 

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. 
Bardzo dobre warunki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 501 571 574

Panią do pracowni krawieckiej, tel. 605 081 740

Firma budowlana poszukuje pracowników do wykończeń 
i glazurników, tel. 601 304 250

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach, 
tel. 601 970 036

Pracownik ochrony na monitoring  w Piasecznie. Stawka 
12,50 netto. Praca dzienna po 10 h,  661 360  078

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy, cukierników 
oraz osoby do przyuczenia, możliwość zakwaterowania. 
tel 22 727 05 80

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Ocieplenia, remonty, wykończenia, tel. 607 030 129

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa 
na osiedlu w Grodzisku Mazowieckim, tel. 502 501 302

Babik Transport sp. z o.o. zatrudni spedytora do obsługi 
zleceń transportowych. Wymagana dobra znajomość ję-
zyka angielskiego. Tel. 532 467 341 

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  
tel. 600 446 225

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Zatrudnię pracowników firma produkcyjna Henryków Uro-
cze, tel. 502 221 859

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Nauczycielka do przedszkola i żłobka, Nowa Wola k. Pia-
seczna, tel. 501 423 413

Dekarza, tel. 692 194 998

Dam pracę przy remontach, wykończeniach - może być 
do przyuczenia, tel. 604 972 900

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria +20km, 
tel. 884 850 535 

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie zatrud-
nię. Tel.506 12 52 82, 504 022 284, CV przedszkolefan-
tazja@interia.pl

Zatrudnię Ekspedientkę w sklepie spożywczym, Nowa 
Wola, tel. 502 985 287

Zatrudnię prac. budowlanych. Tel. 698 831 814

Zatrudnię pracownika myjni ręcznej. Praca w Konstan-
cinie-Jeziornie od zaraz, bardzo dobre zarobki. Tel. 798 
66 77 88

Frezer, tokarz, ślusarz, teren Piaseczna.6.00-14.00. 
Tel. 22 756 10 05

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki, 
tel. 601 897 727

Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę. Praca w Ste-
fanowie. Tel. 698 430 781

Kierowcy C, C+E, ADR, kraj, tel. 691 742 949

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej i do przyucze-
nia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

Fryzjerce z doświadczeniem na bardzo dobrych warun-
kach, Puławska 534, tel. 501 143 827

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

Mechanik, złota rączka, samodzielny, wiek bez znaczenia, 
prawo jazdy, Baniocha, tel. 793 344 600

Zatrudnię ekspedientkę na cały etat oraz pół etatu,
Konstancin, tel. 602 122 313

Kierowca kat. C+E na transport krajowy, tel. 601 097 505

Zatrudnię ślusarza, mechanika, Prażmów, do 40 lat, 
tel. 693 653 165

Pana do obsługi magazynu roślin, Piaseczno, 
tel. 22 756 20 65 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

Elektryka do prac w laboratorium ogrodniczym,
tel. 22 756 20 65 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

Policja w Piasecznie zatrudni na stanowisku monter-kon-
serwator. Pensja: 2700 brutto. Szczegóły na stronie KPP 
Piaseczno. 

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Pomoc nauczyciela/opiekunę do przedszkola przed-
szkola w Łazach zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, 
CV: przedszkolefantazja@interia.pl

Opieka nad starszymi ludźmi, tel. 731 129 311

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel. 502 544 959

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, bez napędu, 
tel. 698 698 839

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Sprzedam tokarkę E3N-750 i przyczepkę do 400kg 
z kwasówki, tel. 513 576 422

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

Audi A3, 2003r. 2l TDI 238.000 km bezwypadkowy, cena 
do negocjacji, tel. 508 421 225

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sklep 20 mkw. Bazarek, ul. Szkolna, tel. 501 176 542

Działka Budowlana w Tomicach 1060 mkw., 
tel. 504 179 415

Działkę, 400 mkw. nr 92, w ROD Stefanowo, gm. Leszno-
wola, tel. 510 258 961, 571 475 500
 
Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

Budowlana 1500 mkw., w gminie Prażmów, 30 km od War-
szawy, 65 zł/mkw., tel. 604 823 665

Dom jednorodzinny 170/1000 mkw. Wólka Dworska, 
budowa domów, tel. 602 397 714

Sprzedam działki budowlane, bezpośrednio, Uwieliny, 
tel. 514 613 788

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

Działki Lasy Jeziora, poj.dobrzynskie,warunki zabudowy Huta 
k/Rypina,15zl/m kw. dzialkiosadamlynnik.pl Tel. 601 540 436

Sprzedam działkę budowlaną. Władysławów, 
gm.Leszmowola. Pow.916 m kw. Atrakcyjna 
Lokalizacja. Cena 185 tys. zł..Tel. 512 650 632

Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Edwardów k.Chynowa budowlana 1540 m2 + droga 300 
m2, zalesiona, woda, prąd, tel. 781 953 879

Sprzedam działkę budowlaną NAJTANIEJ, pow. 1000  m 
kw.,  za 22 000 zł plus opłaty, tel. 501 610 072

Sprzedam super działkę w Konstancinie  TANIO!,
tel. 604 624 875 

Działka budowlana w Siedliskach, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę budowlaną w Słomczynie, 
tel. 604 624 875

Zamienię duży dom z działką ok. Piaseczna na segment, 
mieszkanie, domek lub sprzedam, tel. 502 380 472

Działka w ROD w Kuleszówce, tel. 660 149 171

Osiedle senioralne działki 500 m kw.-25 tyś. I 600 m kw-
42 tyś.607 869 775

Budowlane blisko Park of Poland tanio, tel. 601 372 140

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, 
tel. 502 870 325

Mieszkanie, 1p, 75 m kw. w Żabieńcu, tel. 609 797 350

Dwupokojowe, 48 m kw. Piaseczno, tel. 505 82 82 14 

Lokal biurowy 31 m kw., 1p., Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Wynajmę od 1 czerwca lokal z przeznaczeniem na sklep 
wielobranżowy, z pełnym wyposażeniem, o powierzchni 
użytkowej 103 mkw., Krępa, warunki do uzgodnienia, 
tel. 510 167 747, 22 727 69 28

Pawilon 28 mkw. „pod kopułą“ Piaseczno, ul. Szkolna 
tel. 509 86 72 38

Pokój z kuchnią w prywatnym domu w Górze Kalwarii, 
tel. 602 217 883

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Mieszkanie pokój z kuchnią, Konstancin, 
tel. 22 717 38 98, 536 723 132

Odstąpię lokal o powierzchni 200 m kw. Zalesie Górne, 
tel. 607 685 803

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“ Piaseczno, ul. Szkolna 
tel. 509 86 72 38

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę przy głównych ulicach, Piaseczno i okolice, 
tel. 605 577 682

Kupię dom Piaseczno i okolice, tel 605 577 682

Zamienię M2 na M4 lub dom, tel. 506 281 153

USŁUGI

TARASY, BALKONY, REMONTY, BUDOWA, 
HYDROIZOLACJE, TEL. 690 61 30 31

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

STUDNIE, tel. 601 231 836 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Brukarstwo, terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Hydraulik tel. 886 576 148

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, Pia-
seczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe tel.722 139 868 

POMOC KOMPUTEROWA, NAPRAWA I KONFIGURACJA 
KOMPUTERÓW, SIECI LAN, WI-FI, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH, KONTAKT PO GODZ. 15-STEJ, 
TEL. 607 317 074

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Remonty i inne, tel. 667 356 939

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Złom, posprzątamy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Usługi wysokościowe, czyszczenie dachów i rynien, 
wycinka drzew, tel. 889 105 476

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Malarskie, tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Wodociągi, kanalizacja, odwodnienia, przyłącza, 
kompleksowo- projekty i zezwolenia, tel. 515 170 443 
(proszę o sms)

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 502 214 817

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Ogrody-Koszenie-Trawnika-Zarośli, tel. 603 315 531

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty. 
Tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - 
kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Sprzątanie, tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Mężczyzna uczciwy, sprawny, doświadczony zaopiekuje 
się posesją, pomoże w biznesie, tel. 519 719 302

Autoholowanie, tel. 503 471 422

NAUKA 

Dreamlandia- grupa wsparcia pracująca nad rozwojem 
osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Matematyka, dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe, 450 zł, tel. 508 357 334

Rehabilitacja schorzeń - zabiegi polem magnetycznym, 
tel. 533 898 070

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. 
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 
952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMA-
GANA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca 
w piątki, tel. 22 756 79 39 

MASAŻ BIOENERGOTERAPIA, TEL. 516 490 542

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, atrak-
cyjne zarobki, kwatera, tel. 509 449 706

Blacharza samochodowego, atrakcyjne zarobki, 
kwatera, tel. 501 311 130

Kasjer kasjerka do sklepu w mrokowie, 
tel. 502 251 356

Pracownik do zakładu betoniarskiego, mile widziane 
doświadczenie, tel. 600 284 250

Zajazd w Tarczynie zatrudni: - kelnerkę, na stałe, doryw-
czo -panią do sprzątania pokoi, tel. 509 198 920

Przyjmę do pracy kobiety – sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa – Mory). 
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Zatrudnię uczciwą panią do pracy w sklepie spożyw-
czym, pełen etat, Złotokłos, tel. 889 129 234, 
787 848 898

Sprzedawca do sklepu ogólnospożywczego 
w Piasecznie, umowa o pracę, tel. 606 237 552

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 785 992 745

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory)  
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Glebogryzarka, 6,5 kM, Gx – 160. tel. 698 698 839

Motorower „ŚCIGACZ”, ZIPP PRO 50, 
TEL. 698 698 839

Wypożyczalnia samochodów osobowych 
i dostawczych, ul. Pułaskiego 40 Konstancin-Je-
ziorna tel. 736 149 149

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Różne tanie powierzchnie biurowo-usługowe w Piasecz-
nie, ul.17 stycznia 6, tel. 690 082 754

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, TEL. 508 329 491

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, 
tel. 883 434 737, 537 777 181

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Porządkowanie posesji, koszenie trawy, wywóz liści, 
odbiór złomu, wycinka drzew, tel. 791 265 

Tarot, tel. 516 490 542

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel. 571 373 118

Manicure Hybrydowy od 60 zł z dojazdem, 
tel. 793 213 493

SPRZEDAM 
ZAGĘSZCZARKĘ 

ok 90 kg, z nowym silnikiem GX160, 

tel. 698 698 839

R E K L A M A
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Słoneczny piknik z historią
RASZYN Przy pałacu w Falentach odbył się w sobotę Piknik Historyczny, upamiętniający 
bitwę pod Raszynem z 1809 roku. Organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele atrakcji
 Podwarszawska miejscowość 
była w przeszłości areną wielu hi-
storycznych wydarzeń, ponieważ 
to właśnie tutaj prowadziła główna 
droga ze stolicy na południe. Stowa-
rzyszenie „Projekt Raszyn 1809” co 
roku o tym przypomina, organizu-
jąc pełne rozmachu pikniki i rekon-
strukcje. Nie inaczej było również i 
tym razem.

Rozbili obóz, ćwiczyli musztrę
 W 1809 roku pod Raszynem woj-
ska polskie oraz saskie dowodzone 
przez księcia Józefa Poniatowskiego 
starły się z korpusem wojsk austriac-
kich. W 2009 roku po raz pierwszy 
zorganizowano rekonstrukcję bitwy. 
Do Raszyna zawitało około 1000 re-
konstruktorów z całej Europy. Zain-
scenizowano widowiskową potycz-
kę Polaków z Austriakami, po tere-
nie parku i grobli galopowały konie, 
a ziemia drżała od huku wystrzałów 
z kilkunastu armat. Potem, od 2011 
roku, regularnie przypominano 
tamte wydarzenia, choć już w nieco 
skromniejszym wydaniu. – Od tam-
tej pory ograniczamy się do manew-
rów, bo to teren rezerwatu i mamy 
okres lęgowy ptaków – wyjaśnia Do-
rota Betko, prezes stowarzyszenia. 
 W ubiegłą sobotę do Falent przy-
było około 120 rekonstruktorów 
ubranych w mundury piechoty Księ-
stwa Warszawskiego oraz kilkunastu 
kosynierów. Najpierw rozbili oni obóz 
w parku, gdzie spędzili noc (daw-
ni żołnierze otrzymywali dziennie na 
rozgrzewkę i ku pokrzepieniu kwar-
tę wódki), a następnego dnia w połu-
dnie przemaszerowali rotami pod pa-
łac. Ten przemarsz zrobił na widzach 
niesamowite wrażenie – dzięki niemu 
można było na własnej skórze poczuć 
potęgę wojsk napoleońskich. Po ode-
graniu hymnu państwowego Doro-
ta Betko przypomniała, że Raszyn 
to miejsce leżące na różnych dro-
gach do niepodległości. - Historii, 
która kształtuje naszą tożsamość i 
kulturę, powinno się uczyć cieka-
wie i prawdziwie. Temu ma służyć 
dzisiejszy piknik – mówiła Dorota 
Betko. Waldemar Zubek z Minister-
stwa Obrony Narodowej podzięko-
wał natomiast organizatorom, że w 
natłoku różnego rodzaju rocznic, 
upamiętniają ważne lokalne wyda-
rzenie. Po zakończeniu apelu moż-
na było zwiedzić żołnierskie obozo-
wisko.

Żywa lekcja historii
 Około południa na terenie re-
zerwatu przyrody w Falentach za-
czął jeździć tramwaj konny, obwo-
żący wszystkich chętnych po hi-
storycznych miejscach. Na trasie 
jego przejazdu znalazła się austeria 
(dawna karczma), kościół w któ-
rym podczas bitwy znajdował się 
lazaret, kapliczka, w której znalazł 
schronienie ranny Cyprian Godeb-
ski oraz grobla. W rejonie pałacu 
ulokowano natomiast stanowisko 
kowala, kantynę z ciastem i przeką-
skami oraz strefę zabaw dla dzieci, 
przygotowaną przez Muzeum Ba-
jek, Baśni i Opowieści. W rozłożo-
nej na trawniku strefie można było 
nie tylko wysłuchać niesamowitych 
historii, ale także spędzić czas na 
zabawie klockami czy interaktyw-
nymi bajkostworami. Duże zainte-
resowanie wzbudziła również ro-
dzinna gra terenowa, podczas któ-
rej trzeba było m.in. narysować 
mapę, odbyć przyspieszony kurs 
równego marszu czy dowiedzieć się 
od kosynierów, w jaki sposób posłu-
giwać się osadzoną na sztorc kosą. 
Można też było zwiedzić przepięk-
ny, normalnie zamknięty pałac w 
Falentach. Zbudowany w stylu kla-
sycystycznym obiekt jest zarządza-
ny przez Instytut Technologicz-
no-Przyrodniczy i kryje w sobie na-
prawdę duży potencjał. Jakich czas 
temu na strychu odkryto mnóstwo 
starych zapisków, które jednak nie 
zostały przez nikogo do tej pory 

skatalogowane i przeanalizowane. 
Tajemnice skrywa również piwnica, 
w której podczas wojny byli prze-
trzymywani więźniowie z Pawiaka 
(podczas okupacji swą siedzibę w 
pałacu miało Gestapo). 

Przemowa Piłsudskiego 
i pokaz mody napoleońskiej
 W tym roku na piknik zapro-
szono także Jerzego Gogacza, ko-
lekcjonera który odtworzył z orygi-
nalnej płyty przemowę marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Ciekawy wy-
kład dotyczący historii Raszyna i 
Falent wygłosił dr Wojciech Rogow-
ski ze Szkoły Głównej Handlowej. 
Z kolei w buduarze XIX-wiecznej 
damy prezentowano modę z okresu 
napoleońskiego. Pokaz strojów, po-
cząwszy od bielizny, odbywała się 
na żywej modelce. A na zewnątrz 
pałacu brylowali kosynierzy, którzy 
najpierw zrobili inscenizację bitwy 
pod Racławicami, a następnie chęt-
nie organizowali zabawy dla dzieci. 
- Kosą podczas bitwy uderzało się 
albo w szyję, albo w miękką część 
brzucha, aby nie ześliznęła się po 
żebrach – wyjaśniał fachowo jeden 
z rekonstruktorów. Jednak najwięk-
szą atrakcją była doroczna insceni-
zacja bitwy pod Raszynem, która 
przyciągnęła do parku najliczniej-
szą widownię. – Jeszcze nigdy nie 
mieliśmy tu takiej pogody – cieszy-
ła się Dorota Betko. – Mam nadzie-
ję, że stanie się to normą.

Tomasz Wojciuk

Około 1500 osób wzięło 
udział w pikniku 

historycznym w Falentach

Mają trzecią ligę,
jest apetyt na drugą
GRODZISK MAZOWIECKI Siatkarze z drużyny seniorskiej Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Sparta zasłużenie awansowali do III ligi piłki siat-
kowej mężczyzn

 Sezon dla podopiecznych Mateusza Mosura i Pawła Pieniążka zakończył się 
fantastycznie. We własnej hali, przy dopingu licznie zgromadzonej publiczno-
ści, pokonali 3:1 SPS Radmot Jedlińsk. Siatkarza z Grodziska Mazowieckiego wy-
szli na mecz mocno zmobilizowani, gdyż porażka 0:3 lub 1:3 premiowała gości. 
Pewna gra od pierwszej piłki, skuteczny atak, dobra zagrywka i obrona spowo-
dowały, że aspirująca do awansu drużyna z Jedlińska nie była w stanie zagro-
zić Spartanom. Zawodnicy UKS bezapelacyjnie zwyciężyli rozgrywki tegorocz-
nej IV ligi wygrywając aż 19 razy i doznając tylko 3 porażek. – Do tego wielkiego 
sukcesu przygotowywaliśmy się od sierpnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczą-
łem trenowanie drużyny – mówi Mateusz Mosur. – Generalnie udało nam się 
złożyć bardzo ciekawy zespół z bardzo konkretnymi zawodnikami. Dzięki temu 
przez większość sezonu byliśmy liderami i faworytami – dodaje. 
 Szkoleniowiec zdradza, że wolą zarządu klubu w przyszłym sezonie UKS 
Sparta powalczy o awans do II ligi. – Naturalnie, będziemy musieli wzmocnić 
skład. Myślę, że z obecną ekipą spokojnie bylibyśmy w stanie powalczyć o śro-
dek tabeli – ocenia Mateusz Mosur. 
 UKS Sparta będzie starał się osiągnąć jak najwięcej w siatkówce, bo 
zależy mu również na dobrej zabawie kibiców. – Zawodnicy pokaza-
li, że przy kibicach grają znacznie lepiej, więc już teraz zapraszamy na 
mecze w sezonie 2018/2019 – informuje klub. Rozgrywki trzecioligowe 
ruszą w grodziskiej hali od września.
 W zakończonym sezonie Spartę reprezentowali: Łukasz Tkacz – kapitan, Szy-
mon Zagrodzi, Adrian Oleba, Bartłomiej Turek, Krzysztof Król, Andrzej Andrze-
jewski, Piotr Michalak, Mariusz Warmiński, Michał Drabkowski, Piotr Adamski, 
Damian Czekalski, Grzegorz Parkot, Bartłomiej Grzegorski, Konrad Skorek, Rafał 
Marciniak, Radziszewski Kamil, Jakub Wojtecki oraz Dominik Kowalczyk. 

PC

Spartanie w miniony sezonie wygrali 19 spotkań i odnotowali 
tylko 3 porażki (fot. UKS Spatra)

GRODZISK MAZOWIECKI

Szykuj się na wspólne kibicowanie
Ratusz zapowiada, że tak jak podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 
2012 roku, w czasie mundialu w sąsiedztwie stadionu GKS Pogoń przy al. 
Mokronoskich powstanie strefa kibica. Mieszkańcy będą mogli wspólnie 
emocjonować się podczas meczów reprezentacji Polski rozgrywanych w 
Rosji. Spotkania będą wyświetlane na dużym ekranie. Na razie wiadomo 
o trzech czerwcowych grupowych meczach ekipy Adama Nawałki, czy bę-
dzie ich więcej – to się okaże.

PC 

POWIAT PRUSZKOWSKI

Dotacje dla organizacji pozarządowych
 Zarząd powiatu pruszkowskiego wybrał najlepsze oferty w konkur-
sie inicjatyw organizacji pozarządowych i przyznał dotacje ich autorom. 
Wsparcie powiatu uzyskało łącznie osiemnaście projektów. W tym roku 
suma przyznanych środków wyniosła aż 222 tys. zł.

TW
R E K L A M A


